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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

   
 

În conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește 
procesul-verbal încheiat astăzi, 28.12.2020 ora 1300, în şedinţa ordinară a 
Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
5276/22.12.2020. 

  
 La ședință participă: 26 de consilieri din 27 de consilieri în funcție (Andrei 
Mihaela, Arghirescu Adriana, Merdinian Liviu și Șerbanescu Marian Octavian au 
participat online) dl. primar Vergil Chițac și d-na secretar general Georgiana 
Gospodaru. Ședința este condusă de domnul consilier Hira Stere numit președinte 
de ședință prin HCL nr. 378/09.11.2020. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de consilieri prezenți.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Suntem 26 de consilieri prezenți fizic și online. Din acest moment declar deschise 
lucrările ședinței de Consiliu local. 
 
Are loc un moment de colinde. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Avem pe ordinea de zi 26 de puncte. Să supunem la vot ordinea de zi. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
26 de voturi pentru. Ordine de zi aprobată. 
Vă rog să supunem la vot și ordinea suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Și ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 
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Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
27.11.2020. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat. 
Punctul nr. 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al 
municipiului Constanţa din data de 15.12.2020. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.12.2020. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului și propune un amendament. 
 
D-na Cristina Aldea adresează câteva cuvinte consilierilor locali privind 
amendamentul propus de dl. primar. 
 
Dl. Costin Răsăuțeanu formulează un amendament: menținerea nivelului taxelor 
și impozitelor la nivelul anului 2020. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Mai sunt întrebări? Amendamente mai sunt? Dacă nu mai sunt, să supunem la vot 
primul amendament susținut de către dl. Vergil Chițac. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
19 de voturi pentru și 7 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă rog să supunem la vot amendamentul liderului de grup al PSD. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
8 voturi pentru. 18 impotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
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Amendament respins. Vă rog să trecem la votul proiectului de hotărâre în 
integralitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
18 voturi pentru. 8 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind privind aprobarea diminuării 
capitalului social al SC Confort Urban SRL. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă rog frumos, dacă sunt întrebări, sunt și reprezentanții Confort urban aici. 
Amendamente? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot pentru proiectul nr. 5. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat. Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și 
actualizarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea Statutului societății 
comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban 
Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Costin Răsăuțeanu adresează câteva cuvinte în legătură cu proiectul de 
hotărâre. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări? Amendamente? Să trecem la vot.  
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
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Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat. Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare 
materială din HCL nr. 390/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 din 
HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Reamenajarea integrată a zonei pietonale 
din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II”. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări? Amendamente? Trecem la vot. Cine este pentru?  
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat. Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 
300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru imobilul 
situat în municipiul Constanța, str. Dianei nr. 1, actuala Gheorghe 
Dumitrașcu, proprietatea SC Vega Turism SA, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local are o scurtă intervenție în legătura cu 
acest proiect de hotărâre. 
 
Dl. viceprimar Ionuț Rusu adresează câteva cuvinte în legătură cu proiectul de 
hotărâre. 
 
Dl. Costin Răsăuțeanu - consilier local are o scurtă intervenție în legătură cu acest 
proiect de hotărâre. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Mai sunt întrebări? Amendamente? Să trecem la vot. Cine este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect adoptat. Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 
400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru imobilul 
situat în municipiul Constanța, stațiunea ”Mamaia”-discotecă  piscină și 
castel, proprietatea SC Light System SRL, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită.  
Întrebări? 
 
Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local are o scurtă intervenție în legătura cu 
acest proiect de hotărâre. 
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Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări? Și nici amendamente presupun că nu sunt. Dacă nu avem să trecem la 
vot. Cine este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect adoptat. Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind privind 
majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, 
pentru imobilul situat în Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 7, 
proprietatea SC Consal Trade SRL, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijită.  
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă nu sunt nici întrebări și nici amendamente. Cine este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 12: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a 
impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în 
municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 84, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări sau amendamente. Dacă nu, să trecem la vot. Cine este 
pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 13: Proiect de hotărâre privind privind majorarea cu 300% a 
impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în 
municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 9, proprietatea SC DGN-
ROMAG SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 
Întrebări? Amendamente? Dacă nu avem, cine este pentru? 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
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Proiect adoptat. Proiectul nr. 14: Proiect de hotărâre privind actualizarea 
listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin 
programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului 
Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări? Amendamente? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. Cine 
este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 15 : Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe 
pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate 
pe raza municipiului Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări? Amendamente? Dacă nu avem, să trecem la vot. Cine este 
pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect adoptat. Proiectul nr. 16 : Proiect de hotărâre completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al RAEDPP Constanța, anexa 
nr. 1 la HCL nr. 24/2020. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări? Amendamente? Dacă nu avem, să trecem la vot. Cine este 
pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 17: Proiect de hotărâre privind privind stabilirea 
indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului 
Constanța.  
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
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Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem propuneri, liderii de grup. Propun eu să rămânem la același cuantum. 
Cine este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 18: Proiect de hotărâre privind pentru modificarea HCL nr. 
411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local 
de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin 
concesiune în municipiul Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Avem întrebări? 
 
Dl. Costin Răsăuțeanu, consilier local, formulează un amendament: să nu se 
majoreze marja de profit; aceasta să fie între 2,7 și 3,7 + acel 1%. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Mai avem întrebări ? 
 
Dl. viceprimar Ionuț Rusu are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul de 
hotărâre. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă rog să supunem la vot amendamentul dlui. consilier Răsăuțeanu. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
8 voturi pentru. 18 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă rog să supunem la vot proiectul nr. 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
18 voturi pentru. 8 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii 
direcțiilor strategice de acțiune cuprinse în ”Planul de Acțiune privind 
Energia Durabilă al municipiului Constanța (PAED)”, pentru perioada 
2020-2023. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
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Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări ? Amendamente ? Dacă nu avem, vă rog să trecem la vot. 
Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru. (dna consilier Arghirescu Adriana nu a votat) 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
obiectivului de investiții de utilitate publică și interes local ”Amenajare 
str. Amsterdam – tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid – și 
intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. 
Alexandru Sahia”. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări ? Amendamente ? Dacă nu avem, vă rog să trecem la vot. 
Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect adoptat. Proiectul nr. 21: Proiect de hotărâre privind însușirea și 
aprobarea demersului juridic de anulare a HCL nr. 268/2020 privind 
aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul 
Constanța, str. Chiliei nr. 27. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Cucoară Cătălin, director executiv al Direcției patrimoniu și cadastru din cadrul 
Primăriei municipiului Constanța intervine la acest proiect de hotărâre și adresează 
căteva cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări ? Amendamente ? Dacă nu avem, vă rog să trecem la vot. 
Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 22: Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea 
HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul 
public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul 
Constanța. 
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Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. viceprimar Ionuț Rusu are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul de 
hotărâre. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări ? Amendamente la acest proiect? Dacă nu avem, vă rog să 
trecem la vot. Cine este pentru ?  
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
26 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 23: Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților 
Consiliului local al municipiului Constanța în consiliul de administrație al 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Grupul Partidului Național Liberal o propune pe dna doctor Adriana Câmpeanu.  
 
Dna consilier Garip Mirela – Alianța USR- PLUS o propune pe Oana Șoacăte. 
 
Dl. consilier Răsăuțeanu Costin-Ioan, propune din partea grupului PSD pe dl. 
Merdinian Liviu, ca membru supleant. 
 
Se votează. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru. (dl. consilier Mihăilescu Cristian părăsește sala) 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 24: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței 
comisiei de evaluare și  selecționare a asociațiilor și fundațiilor care 
acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul 
local. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, buletinele de vot.  
 
Se votează. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
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Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 25: Proiect de hotărâre privind privind completarea anexei 
nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății ”CT BUS SA” Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Grupul Patidului Național Liberal nu are nicio propunere.  
 
Dna consilier Garip Mirela, propune din partea Alianței USR-PLUS pe dl. Adrian 
Gorcea. 
 
Leaderul PSD nu are nicio propunere. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă nu sunt propuneri vă rog frumos buletinele de vot. 
 
Se votează. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul nr. 25 în integralitatea lui. Cine este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării 
Consiliului de administrație numit prin HCL nr. 302/2019 și numirea unor 
membri provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Avem întrebări ? Amendamente ? Dacă nu avem, să votăm aprobarea revocării 
Consiliului de administrație. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
18 de voturi pentru. 7 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Pentru numirea în Consiliul de administrație o să rog grupurile politice să vină cu 
propuneri. 
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Dna consilier Garip Mirela, propune din partea Alianței USR-PLUS pe dna Ioana 
Beșteliu. 
 
Dl. viceprimar Rusu Ionuț, propune din partea Partidului Național Liberal pe dl. 
Stere Hira. 
 
Se votează.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 26 în integralitatea lui. Cine este pentru? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
19 voturi pentru. 5 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă rog să trecem la ordinea suplimentară. Proiectul nr. 1: Proiect de hotărâre 
pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice 
a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Avem întrebări ? Amendamente ? Dacă nu sunt, vă rog să purcedem la vot. Cine 
este pentru ? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor 
de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor 
municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța 
și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, aprobarea încheierii 
contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și 
împuternicirea primarului municipiului Constanţa in vederea semnarii 
contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări? Amendamente? Dacă nu avem, vă rog să trecem la vot. Cine 
este pentru?  
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
25 de voturi pentru. 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării 
campaniei de sterilizare a câinilor de rasă comună de pe raza municipiului 
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Constanța și aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Constanța și Asociația Animal Society. 
 
Dl. viceprimar Ionuț Rusu intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Dacă avem întrebări ? 
 
Dl. Costin Răsăuțeanu - consilier local are o scurtă intervenție în legătură cu acest 
proiect de hotărâre. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Mai avem întrebări la acest proiect? Amendamente? Dacă nu avem, să trecem la 
vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
17 voturi pentru. 5 voturi împotrivă. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Declar ședința închisă. 
 
 
 
 
Președinte ședință,                                                          Secretar general, 
    Stere Hira                                                               Georgiana Gospodaru 
 

 
 
 
 
 

                                                                               Întocmit, 
consilier Iulia-Cristina Nenu 
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